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1 Inleiding
Het gebied Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek heeft in 2009 een nieuw subsidie-instrument voor
wetenschappelijke themaprogramma’s in de geesteswetenschappen gelanceerd:
HORIZON (voorheen G-programma’s).
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2 Doel
HORIZON richt zich op inhoudelijke vernieuwing in (disciplines van) de
geesteswetenschappen. Het betreft onderzoeksprogramma’s die de potentie hebben
onderzoeksagenda’s voor toekomstig geesteswetenschappelijk onderzoek te
bepalen. Met het oog daarop is een samenhangende aanpak in een omvangrijk
onderzoeksprogramma vereist.
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3 Richtlijnen voor aanvragers
3.1

Wie kan aanvragen
Aanvragen worden ingediend door tenminste 3 senioronderzoekers afkomstig van
verschillende universiteiten of (NWO/ KNAW) instituten. Senioronderzoekers zijn
ervaren, gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse
onderzoeksinstelling. In de regeling Subsidieverlening NWO, art. 1.1 en 1.2 staat
aangegeven vanuit welke organisaties bij NWO een subsidieaanvraag kan worden
ingediend. De taak van de hoofdaanvrager is, naast de open werving van de
onderzoekers, het aansturen van het consortium, het toezien op de voortgang van
het onderzoek en de nauwe samenwerking en het coördineren van de
wetenschappelijke output van het programma.

3.2

Wat kan aangevraagd worden

Budget
Maximaal per aanvraag M€ 2. Bij overschrijding van de maximale subsidieomvang
van M€ 2 per programma, dienen de meerkosten door betrokken instellingen
gefinancierd te worden.
Personele invulling
Mogelijk is een combinatie van (door NWO gefinancierde) postdoc’s en/of
promovendi. Voor de bepaling van de hoogte van de bedragen van de
personele kosten geldt het “Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek
2008”. Vermeld voor elke uitvoerder het type, de duur en de omvang in fte van
de aanstelling. Per aanstelling geldt een max. benchfee van € 5.000.


Voor leden van de programmaleiding die een substantiële bijdrage leveren aan
de aansturing van het totale programma en/of aan de totstandkoming van de
synthetiserende eindpublicatie(s) kan een vervangingssubsidie worden
aangevraagd. De vervangingssubsidie bedraagt maximaal € 50.000 o.b.v. 0,5
fte voor een periode van maximaal 24 maanden en voorziet in de kosten van
vervanging voor onderwijstaken. Ten laste van deze vervangingssubsidie
mogen worden gebracht de salariskosten van de vervanger.

Materiële invulling


Voor subsidie in aanmerking komen de direct met het onderzoek
samenhangende materiële kosten. De in de begroting opgenomen materiële
kosten dienen gespecificeerd te worden naar de categorieën:
onderzoekskosten, reis- en verblijfskosten binnen- en/of buitenland en
kennisoverdracht. Hierbij moet worden aangeven voor welke activiteit (b.v.
workshop/veldwerk met duur en locatie etc.) en op welke periode
(begrotingsjaar) deze kosten betrekking hebben. Alle kosten moeten binnen de
projectperiode worden gerealiseerd en verantwoord. Niet nader gespecificeerde
posten zoals overige en onvoorzien komen niet voor subsidie in aanmerking.

Heeft u financiële vragen over uw begroting, verzoek ik u contact op te nemen met
de afdeling Financiën & Control van het gebied Geesteswetenschappen,
telefoonnummer 070-34 40 532.
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3.3

Wanneer kan aangevraagd worden
Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. De uiterste termijn voor het
indienen van vooraanmeldingen is 1 september 2011, 12.00 uur. De uiterste termijn
voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 1 maart 2012, 12.00 uur.

3.4

Het opstellen van de aanvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van een aanvraagformulier maar u dient uw
aanvraag op te stellen volgens de Richtlijnen voor indiening die specifiek op dit
subsidie-instrument zijn toegesneden.

3.5

Specifieke subsidievoorwaarden
Vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen moeten aan de volgende eisen
voldoen:
 belang voor de geesteswetenschappen. Het gaat daarbij om inhoudelijke
vernieuwing in (disciplines van) de geesteswetenschappen. Gedacht kan worden
aan het ontwikkelen van nieuwe lijnen en methoden van onderzoek. In ieder
geval hebben HORIZON-programma’s de potentie onderzoeksagenda’s voor
toekomstig geesteswetenschappelijk onderzoek te bepalen. Het belang voor de
geesteswetenschappen van de voorgestelde programma’s moet duidelijk
aangetoond kunnen worden;
 duidelijke onderlinge samenhang:
1.

deze samenhang betreft in de eerste plaats de inhoud van het voorgestelde
onderzoek. Uitgangspunt is dat het programma een centrale
probleemstelling heeft die in de verschillende onderzoeksprojecten nader
wordt uitgewerkt. Wanneer de probleemstelling uit bijvoorbeeld 7
deelvragen bestaat, ligt het voor de hand het programma zo in te richten
dat er 7 deelprojecten zijn;

2.

de onderlinge samenhang komt mede tot uitdrukking in tenminste één
synthetiserende (eind)publicatie;

3.

de inhoudelijke samenhang krijgt ook in de structuur gestalte. Er dient een
eenduidige aansturing te zijn. In de aanvraag dient duidelijk te worden
gemaakt hoe de aansturing van het programma als geheel plaatsvindt.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een overleg of dwarsverband wordt
georganiseerd tussen de uitvoerders van de verschillende projecten.

3.6

Het indienen van een aanvraag
Indienen voor de ronde vooraanmeldingen 2011 bij NWO kan alléén elektronisch via
het systeem Iris (www.iris.nwo.nl).
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4 Beoordelingsprocedure
4.1

Procedure

I. Vooraanmeldingen
 de beoordelingscommissie
a.

beoordeelt de vooraanmeldingen en stelt een voordracht op

b. adviseert het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen
 het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen
besluit op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie over de
selectie
II. Uitgewerkte aanvragen
 de aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid (de administratieve aspecten
worden getoetst door het secretariaat, de inhoudelijke ontvankelijkheid door de
beoordelingscommissie)
 over elke aanvraag adviseren externe deskundigen
 de aanvragers mogen reageren op die (geanonimiseerde) rapporten
 de beoordelingscommissie
a.

kan aanvragers uitnodigen voor een gesprek en laat het resultaat
meewegen bij kwalificering en prioritering

b.

hanteert de NWO beoordelingsschaal:

c.

prioriteert de subsidiabele aanvragen

d.

adviseert het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen

Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen:
a.

toetst de procedure marginaal en stelt vervolgens op basis van de
voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de
aanvragen vast

b.

kan om beleidsmatige redenen afwijken van het prioriteringsvoorstel van de
beoordelingscommissie

c.

neemt in juni 2012 een besluit over toekenning

Elke aanvrager ontvangt een rapport dat per (hoofd)beoordelingscriterium de
gemiddelde score van de commissieleden, de gemiddelde eindscore en een korte
tekstuele toelichting bevat.

4.2

Criteria

Criteria vooraanmelding
 belang voor de geesteswetenschappen
 duidelijke onderlinge samenhang

Criteria uitgewerkte aanvraag
Alle aanvragen worden in ieder geval beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit
(I.), de programmacriteria (II.) en het belang voor de geesteswetenschappen (III).
In de aanvraag kan optioneel via een aparte paragraaf uitleg worden gegeven over
de te verwachten culturele, maatschappelijke en eventueel ook technologische en
economische impact (kennisbenuttingsparagraaf). Indien hier invulling aan wordt
gegeven, wordt deze paragraaf expliciet beoordeeld op basis van de punten
genoemd onder het criterium kennisbenutting. Als er geen
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kennisbenuttingsparagraaf is opgenomen, gelden alleen het criterium
wetenschappelijke kwaliteit, programmacriteria en belang voor de
geesteswetenschappen.
I. Wetenschappelijke kwaliteit
a. doelstelling
 wetenschappelijk belang van het voorstel
 originaliteit/innovatieve karakter van de doelstellingen
 helderheid van de probleemstelling; operationaliseerbaarheid in deelvragen
b. methodologie
 geschiktheid van de benadering/methodologie voor de beoogde doelstellingen
 originaliteit/innovatieve karakter van de voorgestelde benadering/methodologie
 haalbaarheid/uitvoerbaarheid
 deugdelijkheid en fasering van het werkplan
c. programmaleiding
 voorgaande resultaten van de programmaleiding (aanvrager en medeaanvragers)
 voorgaande resultaten van de programmaleiding in relatie tot
onderzoeksvoorstel en begeleiding
II. Programmacriteria
 meerwaarde van de programmatische opzet
 samenhang tussen de beschrijving van het programma en de projecten
daarbinnen en tussen de afzonderlijke projecten onderling
 aansturing van het programma
III. Belang voor de geesteswetenschappen
IV. Kennisbenutting
 (potentiële) bijdrage van de resultaten en/of inzichten uit het onderzoek aan het
oplossen van een probleem
 potentie tot daadwerkelijke toepassing van resultaten uit het voorgestelde
onderzoek op de middellange of langere termijn
 te verwachten culturele, maatschappelijke en eventueel ook technologische of
economische impact van de resultaten uit het voorgestelde onderzoek
 doeltreffendheid en haalbaarheid van de voorgestelde aanpak

4.3

Samenstelling commissie
De samenstelling van de beoordelingscommissie wordt op de website
(www.nwo.nl/gw)gepubliceerd.
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5 Overige informatie
5.1

Contact
Contactpersoon
 mw. drs. R.M. van Kempen-Vonk
 telefoon: +31 (0)70 344 08629, e-mail: r.vankempen@nwo.nl

5.2

Tijdspad

Globaal tijdpad
 1 september 2011: deadline indienen vooraanmeldingen
 medio september/begin oktober 2011: de vooraanmeldingen worden beoordeeld
door de beoordelingscommissie
 medio oktober 2011: besluitvorming door het gebiedsbestuur
Geesteswetenschappen; bekendmaking
 1 maart 20120: deadline indienen uitgewerkte aanvragen
 februari/maart 2012: peer review-procedure, waarbij de aanvragen aan
(internationale) experts worden voorgelegd
 april 2012: wederhoor-procedure waarbij de aanvragers schriftelijk in de
gelegenheid worden gesteld op de commentaren van de experts te reageren
 exploratory workshop
 april/mei 2011: de aanvragen worden beoordeeld door de
beoordelingscommissie
 juni 2012: besluitvorming door het gebiedsbestuur; bekendmaking
Algemene subsidiebepalingen
Op deze Call for Proposals is de regeling Subsidieverlening NWO van toepassing.
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/SPES_5VEDDR

